
1 
 

 

          
 

         รายงานผลการดำเนินงาน  
            โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
             ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

            ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารวิชาการที่ 39 / 2564 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



ก 
 

                                                บทสรุปผู้บริหาร 
 
         การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีกิจกรรมย่อยภายใต้
โครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมย่อย ได้แก่ อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึก
สาธารณะ และพัฒนาจิต 2) กิจกรรมประเมิน ITA กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT   
  ผลการดำเนินงาน พบว่า 
   1. ผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย  โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี ้
       1.1 ผลการดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัการทุจริต  
       การดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต  ผลการดำเนินงาน พบว่า 
         1.บุคลการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16   
    2.บุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายหน้ารู้ และการประเมิน 
ITA จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 84.74   และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
      3.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการดำเนินการจัดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก   
     1.2 ผลการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ต้านทุจริต 
      พบว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งส้ิน 56 ช้ินงาน  และผลการตัดสินส่ือป้องกัน 
การทุจริต จำนวน 17 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 30.35 
     1.3 ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
     ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พบว่า สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินกิจกรรม ครบทุกกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดริมถนน
หน้าสำนักงานเขตพื้นท่ี ระยะทาง 1 กิโลเมตร , กิจกรรม 5 ส บริเวณห้องทำงาน, กิจกรรมดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบ,
กิจกรรมทำบุญในวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย ์
       1.4 ผลการดำเนินงานการพฒันาจิตคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
       1. การอบรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม “กิจกรรมพฒันาจิต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ตอบรับเข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน จาก
ผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
       2. การประเมนิผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ ส่วนมากมีความพึงพอใจ ในระดับ 
5  อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.01 /ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ                
ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 30.56 /ในระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
2.26 และ ในระดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.17 
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   2. ผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมิน ITA  
     กิจกรรมย่อย คือ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT  
พบว่า การกล่ันกรองข้อมูล สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  
    ครั้งท่ี 1   
     1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ OIT (O1-O43) ตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ท้ังหมด 10 กลุ่มงาน 
     2. ตัวชี้วดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (O1 – O33) มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน 
16 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่ O9 O12 O13 O14 O16 O17 O18 O20 O21 O22 O23 O25 O29 O30 O31 
O32 จาก 33 ตัวชี้วัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 48.48 
      3. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (O34 - 43)  มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ 
จำนวน 8 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ O34 O35 O36 O39 O40 O41 O42 O43  จาก 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 80 

    ครั้งท่ี 2  
     1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ OIT (O1-O43) ตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ท้ังหมด 10 กลุ่มงาน 
     2. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (O1 – O33) มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน 
33 ตัวชีว้ัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 100  
    3. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (O34 - 43)  มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่  
จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ความพึงพอใจของบุคลการต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 การดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
จากการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ พบว่า โดยภาพรวมอยุ่ในระดับ มากท่ีสุด ( x = 4.66) 
  ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
   ผลการจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ส่งผลกระทบในทางท่ีดีขึ้น ได้แก่ 
   1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  พบว่า  
ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  อยู่ในระดับ A คะแนน 89.39  ซึ่งสูงกว่าปี 
2561 ,2562 และ 2563   
   2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้วิธิปฏิบัติท่ีดี  ในการพัฒนางานสู่ความ 
เป็นเลิศ เรื่อง “แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)”  
   ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
    คณะผู้ดำเนินโครงการ ควรกำกับ ติดตาม นิเทศ ให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ การให้ตัวอย่าง สร้างความ
เข้าใจ ให้ฝึกปฏิบัติ จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้ทุกกลุ่มงานได้มีส่วนร่วม พลังใจ พลังความคิด พลังการจัดการ  
พลังปัญญา และพลังปิติ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อำนวยความสะดวก ความสามัคคี และมีจิตบริการ  
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  คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปงีบประมาณ  2564  โดยมีกิจกรรมย่อย
ภายใต้โครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กิจกรรมย่อย ได้แก่ อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้าง
จิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต 2) กิจกรรมประเมิน ITA กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมพิจารณากล่ันกรอง
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT 
   คณะผู้รายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 เล่มนี้ คงเป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาส นี้ด้วย 
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   -  ภาพประกอบ           82 
คณะผู้จัดทำ            93 
              



จ 
 

 
       สารบัญตาราง 
 
             หน้า 
 
1    ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน 
  การทุจริต            36 
2   ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564    39    
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์ท่ี 6ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานท่ี 5.9 การสร้างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อปอ้งกันการทุจริต 
ท่ีกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย ์อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  โดยมีกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมย่อย ได้แก่ อบรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต 2) กิจกรรม
ประเมิน ITA กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT 
 
2.วัตถุประสงค์  
  เพื่อศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
3. สนองกลยุทธ สพม.หนองคาย/สพฐ. 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มาตรฐาน เขตพื้นท่ี มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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4. ขอบเขต 
  กลุ่มเป้าหมาย    

  เชิงปริมาณ    
      บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำนวน 62 คน ร่วมดำเนิน
กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก 

เชิงคุณภาพ 
   บุคลการในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีความ 

ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในวิธีดำเนินกิจกรรม และผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ และผลิตส่ือสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตและนำเสนอสู่
สาธารณะ  
   ด้านเนื้อหา  เป็นเนื้อหาของกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กิจกรรมย่อย ได้แก่ อบรมสร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต 2) กิจกรรมประเมิน ITA 
กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 ได้เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564  
  4.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต   มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
6. การประเมินโครงการ 
  การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยการสอบถามความพึงพอใจ มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จำนวน 15 ข้อ  
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บทที่ 2 

 
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

   การดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564  คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องดังนี ้
  1.แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการการเสริมสสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  2. บริบทสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการการเสริมสสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  สำหรับประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักใน 
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก 
ด้านการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับ 
ทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสำคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. มี
ดังนี ้ 

  1.แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
3.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5.โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
7.นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
8.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

สาระสำคัญท้ัง 8 ด้านจะเป็นเครื่องมือช้ีนำทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริต 
ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดในหมวดท่ี 4 หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก 
ท่ีรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ 
ยังกำหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย 
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ท่ีเกดิจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก มีประสิทธิภาพ 
ท่ีสำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรอืกระทำการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ได้เกิดปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งต้ังท่ีไม่เป็นธรรม บังคับหรือช้ีนำให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่น 
ในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำหนดเอาไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ท่ียึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อเป็นกรอบ
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนท่ีสอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
กำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความ
เช่ือมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 



๕ 
 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล  
 (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อย่างบูรณาการ  



๖ 
 

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึน้ภายใต้
ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าท่ีของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบท่ีสลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตท่ีจำเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้
งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับ
การทุจริตท่ีอาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการปอ้งกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   

การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด 
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทัน
พลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และช้ีเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
(2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ 
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มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 
ประเทศ 
  2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

   4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง
ท่ีสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

    
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 54 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  50 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า   57 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  62 
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 
และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำ
กว่า  73 
คะแนน 
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    4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมท้ังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

  การประเมนิความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นต้ังอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะต่ืนตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการแสดงออกผ่านส่ือต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่า
การทุจริตถือเป็นพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี 
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจากมี 
ความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐท่ีเข้มข้นมากขึ้น  

  อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การ
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของ
การทุจริตท่ีผู้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตท่ียากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมท่ีต่ืนตัว
ต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการ
ทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมท้ังระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร โดยสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ 
สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
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มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิด 
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    

  1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่ิงใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน 
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหน้าท่ีความเป็น
พลเมอืงท่ีดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใหมี้ความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุน 
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแนใ่นการทำตนเปน็แบบอย่าง 
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมท่ัวไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีกำหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ 
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างนกัการเมือง 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกำกับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเนน้ 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและเท่าทัน 
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ต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้ังแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนดำเนินงาน ขั้นระหว่างการดำเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดำเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานท่ีโปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานการเข้าถึงขอ้มูล รวมถึง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความ
โปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงาน
ของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการต่ืนตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง 
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแสท่ีสามารถสร้างความ
เช่ือมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมท่ียึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 

  - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ี
มูลเรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ี
มูลว่ากระทำการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

2. แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ 
เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการดำเนินคดี 
และลงโทษ ท้ังทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเปน็รูปธรรมเพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนท่ีเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดี  

   2.1 แนวทางการพัฒนา  

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนนิงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดย
การปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินท่ีทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน 
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขัน้ตอนการดำเนินการท่ีล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
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และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทำความผิด
เมื่อคดีถึงท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการ 
ท่ีล่าช้าและซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินท่ีได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึน รวมทั้งการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนาการจัดการองคค์วามรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การดำเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดำเนินคดี 
ทุจริต 
ท่ีจำเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายกำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกนิร้อยละ 
10 

จำนวนคดีอาญา 
ท่ีหน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  
ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 
ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  
ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 
ของจำนวนคดี
ท่ีส่งฟ้อง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้กำหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและ
การชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 

 โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) การ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (2) การเช่ือมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ การ
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สร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทางและเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติ
ท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์
ท่ีสมบูรณ์” ผ่านการปรับเปล่ียนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

พันธกิจ 

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
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3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชน 

5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ 
ท่ีสูงขึน้ 

 

ยุทธศาสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ท่ีทำหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองท่ีดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการส่ือสารทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของส่ือมวลชนและองค์กร
วิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนำเสนอ และ
รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เรียนการสอนในทุกระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแยง้ในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องท่ีสอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาล 
มีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง 
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. พัฒนากลไกการกำหนดให้
นักการเมืองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน 

1.1 กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง 
1.2 กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

2. เร่งรัดการกำกับติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 

2.1 ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
2.2 การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยประชาชน 
2.3 การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
กำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
สำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการ 
ในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 
3.2 ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ 
และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
3.3 การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

4. พัฒนาระบบการบริหาร 
งบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีมีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

4.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 
ต่อต้านการทุจริตสำหรับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนต้ังต้น 

5.1 การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ 
นิติบคุคล 
5.2 พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

6. ประยุกต์นวัตกรรมในการ
กำกับดูแลและควบคุมการ
ดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองท่ีได้
แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

6.1 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบาย 
และการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ ก่อนท่ีจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
6.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต 
ในแต่ละโครงการท่ีพรรคการเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 

 



๑๘ 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปญัหาท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบาย 
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบต้ังแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย 
ของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกันการทุจริต 
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลต้ังแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1 การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
1.2 การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.4 พัฒนากรอบช้ีนำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
1.5 พัฒนาเกณฑ์ช้ีวัดความเส่ียงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
1.6 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
1.7 กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.8 เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย 



๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.9 การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
1.10 การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือเป็น 
ความผิดในทางบริหาร 
1.11 การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
1.12 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ 
1.14 บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

2. การรายงานผลสะท้อนการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
(Policy Cycle Feedback) 

- บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับ 
การรายงานและตรวจสอบ 
ธรรมาภิบาลในการนำนโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน 
และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริต 
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
และไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 



๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 

ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยท้ังการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
ป้องกันการทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมกับระบบการป้องกนัการทุจริต 
1.4 ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน 
การทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ 
ยับย้ังการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน 
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน 
การทุจริต (กำหนดเรื่องท่ีประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการส่ือสาร 
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
4.2 กำหนดแผนการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing 
Communication : IMC) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. การพัฒนา วิเคราะห์และ 
บูรณาการระบบการประเมินด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริตของประเทศไทย 

5.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
5.2 การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

6. สนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ดำเนินการตามหลัก 
บรรษัทภิบาล 

6.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
6.2 สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
6.3 กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ 
บุคลากรด้านการป้องกัน 
การทุจริต 

7.1 พัฒนาและยกระดับการพฒันาบุคลากรด้านงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
7.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกัน 
การทุจริต 

8. การพัฒนาระบบและส่งเสริม 
การดำเนินการตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
8.2 ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับ 
การป้องกันการทุจริต 
8.3 สร้างแนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
8.4 การรวบรวม การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การทุจริต 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้สามารถดำเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต 
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จะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก 
และเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กำหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้าน 
การทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2. ปรับปรุงการตรวจสอบ 
ความเคล่ือนไหวและความ
ถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

2.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหวและการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมไปถึงระบบการติดตาม 
ทรัพย์สินคืนจากการทุจริต 
2.2 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ 
ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต 

3. ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการทุจริตท่ี
มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
3.3 การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast Track) ในการปราบปรามการทุจริต 
3.4 การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้นสังกัด 

4. ตรากฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้
เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับ
สนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

4.1 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต 
4.2 การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
4.3 การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็น 
ทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมายและกระบวนการปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.4 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย 
ความเร่งด่วน และสถิติการทุจริต 
4.5 การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ 
4.6 การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้ 
กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัยในความผิดเกี่ยวกับ 
การทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. บูรณาการข้อมูลและ
ข่าวกรองในการ
ปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรส่ือมวลชน ส่ือสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธรุกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพใน 6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
การคุ้มครองพยานและผู้
แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

(Whistleblower) ท่ีมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การกำหนดรางวัลหรือส่ิงจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปล่ียน 
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระทำ
ความผิดให้สาธารณชน
รับทราบและตระหนักถึง
โทษของการกระทำการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตท่ีเข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินคดีทุจริต
ระหว่างประเทศ 

- จัดใหม้ีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 

เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ 
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจ 
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง 
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย” 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ศึกษา และกำกับติดตาม 
การยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index :CPI)  
ของประเทศไทย 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตาม 
แต่ละแหล่งข้อมูลท่ีใช้สำหรับการจัดอนัดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
1.2 บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.3 เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศ (CPI) 
1.4 การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

2. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 

2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 
ประเทศ 
2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนนิการตามยุทธศาสตร์ 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวมนโยบายหลัก 12 ด้าน 
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ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้ยึกมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบ
ธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายใหผู้้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มนีิสัยใฝ่เรียนรู้ อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดจุดเน้นท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งเนน้กิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
2.บริบทสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

  2.1 สภาพทั่วไป 
     ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้
บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) 
ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553   ทำหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม 9 อำเภอ จำนวนโรงเรียน 31 
โรงเรียน และในเขตท้องท่ีจังหวัดบึงกาฬ รวม 8 อำเภอ จำนวนโรงเรียน 25 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  เป็นคนเก่ง  มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพตรงตาม
จุดเน้นและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของ
ชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะบุคคลบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลภารกิจขององค์กรโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  และมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
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การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ  ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา     
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
   2. สถานที่ต้ังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 393 หมู่ท่ี 6 ถนนมิตรภาพ ตำบล
หนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000   
 

  โทรศัพท์    :      ๐-๔๒๔๒-๑๐๗๔   
  โทรสาร      : ๐-๔๒๔๒-๑๐๙๔ 
  Web  site     : https://www.sesaonk.go.th/  
   e-mail       : sesao.nongkhai@gmail.com 
  
  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

 

   วิสัยทัศน์ “สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย บริหารจัดการศึกษาด้วยวิถใีหม่ วิถี
คุณภาพ ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่
ความเปน็เลิศและยั่งยืน” 
   พันธกิจ  
    1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
    2.เพิ่มความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา 

3.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5.บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน  

  6.สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 

https://www.sesaonk.go.th/
mailto:sesao.nongkhai@gmail.com
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   กลยุทธ์ 
    1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
   2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่
มาตรฐานสากล 
   4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
   6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
 
   เป้าประสงค์ 
    1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
   2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   3. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
   5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
   6. มีคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสหวิทยาเขต ครบ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   7. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
   9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   11. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
   12. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   13. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยเชิงเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
   14. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
   15. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
   16. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ 
   17. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
   18. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA   
 
 นโยบายและจุดเนน้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
   1.1 ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
   1.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนการ 
ยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
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    1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 
    1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 
    1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
ให้กับผู้เรียนสู่การประเมินเป็นสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือดีเด่น 
    1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนา 
ผู้เรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน   
    1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
    1.8 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนใน 
สังกัดทุกแห่ง ส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ สู่การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
สภานักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน 
ระดับสหวิทยาเขต 
    2.2 เพิ่มความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต โดยแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 
    2.3 แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน มีหน้าท่ีสร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และรายสาระการเรียนรู ้
    2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศนวัตกรรมการบริหาร เพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
    2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้างานวิชาการ 
ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา ราย 
หน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย
สู่มาตรฐานสากล 
    3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย 
การเรียนรู้ท่ีถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
เป็นรายสาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ 
การเรียนรู้ ทำการสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ำ 
และวัดประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
    3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
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    3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้ 
สามารถออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผล ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
    3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรูร้่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการสร้างแบบทดสอบมากกว่า 
1 ชุด ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการ 
เรียนรู้ ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการ 
เรียนรู้จบ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
    3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความสำคัญกับ 
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมการสอน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ เป็นราย 
หน่วยท่ีเป็นเลิศ 
    3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร นำนวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคล่ือนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน 
การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    4.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
คัดเลือกผู้ท่ีมี ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 
ประจำปี 
    4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายทำข้อตกลงกับชุมชน และ 
ภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน 
และทำโครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานท่ีเป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจำปีของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
    4.3 สถานศึกษาทำการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อปรับปรุงงานวิชาการและ 
พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพท่ีหวังผลให้ขับเคล่ือนท้ังระบบโรงเรียน สร้างความ 
เป็นชุมชน เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและ 
รับรางวัลดีเด่นประจำปี 
    4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน 
รูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเองจากส่ือดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองตลอดเวลา 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
    5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ 
ในการบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพื่อ การมีงานทำ โดย 
ขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
    5.2 สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ-มีอาชีพ เปิดสอน 
วิชาอาชีพท่ีหลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดทำโครงงานอาชีพท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีผู้เรียน เลือกเรียนรู้ 
ในชุมชน คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบ 
การศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
     6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
     6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 
โรงเรียน 1 รางวัลระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง 
คณิตศาสตร์(Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง 
การประเมิน PISA 
     6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ท่ี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ใน 
ทุกสาระวิชา 
  ตัวชี้วัด 
   กลยุทธ์ที ่1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
    1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล 
    2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
    3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
    4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ระดับ A-AA 
    5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
    6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก 
    7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
    8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
    9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพฒันาผู้เรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
    10.ร้อยละสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
    11.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
   กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์
ระดับสหวิทยาเขต 
    2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สหวิทยา
เขตเป็นฐาน 
    3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
    4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยสู่มาตรฐานสากล 
    1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
    2. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายหน่วย 
    3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
    4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 
    7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ 
ScQA 
    8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
    9. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    1. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
    2. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาวทิยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
    3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    4. จำนวนของแหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 
    5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดท าโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
   6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัย
เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
   7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
   8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัล 
   9. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนท่ีสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
   กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
   1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 
   3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
   4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพท่ีหลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 
   5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 
1 วิชาชีพ 
    6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 
    7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดท าโครงงานอาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
    1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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   4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   5. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมการทดสอบ 
ระดับชาติ(O-NET) 
    6. ร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนเต็มร้อยในการ 
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
    7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการ 
ประเมิน PISA 
   8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA (สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย,2564, หน้า 43 - 57) 

 
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    
    ชาติชาย อุดมกิจมงคล (2560,บทคัดย่อ). การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 พบว่าผลสำเร็จของโครงการวัดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินจาก
การตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบ ก่อนการสัมมนามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และหลังการสัมมนามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.16 ท้ังนี้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ โดยการแยกระบบทุนออกจากการเมือง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้าง
ระบบควบคุมตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาทางการเมืองท่ีสอดคล้องวิถีชีวิต การพัฒนากลไก
คัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความ
ตระหนักและขยายผล และแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร โดยการสร้าง
ระบบตรวจสอบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพการสร้างระบบประเมินความรับผิดชอบทางการเมือง การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการปกครองตามหลังนิติธรรม การสร้างความชอบธรรม ความเสมอภาคทางการเมือง การพัฒนาระบบ
การเมืองการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ การพัฒนาระบบความโปร่งใสทางการเมืองการบริหาร การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบประเมินผลการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    สมคิด  ดวงจันทร์ (2560,บทคัดย่อ). การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 2) เพื่อศึกษาการนาธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 3) เพื่อศึกษาการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก และ 4) เพื่อพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของ
หน่วยงานท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก จานวน 400 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.856 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ทักษะของผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย ด้านการ
ขจัดความขัดแย้งและสร้างทีมงาน ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน ด้านการนา
องค์กร และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามลาดับ 2) การนาธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านความพร้อมรับผิด ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใน ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน และด้าน
คุณภาพของหน่วยงาน ตามลาดับ และ 3) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้านการสร้าง
จิตสานึกท่ีดี และด้านการสร้างความเข็มแข็งให้กับหน่วยงาน ตามลาดับ 4) การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
MIMIC ท่ีพัฒนาขึ้น ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรการ
เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 85 
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บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการ 

การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย  ประจำปีงบประมาณ 2564  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ   
4 ขั้นตอนดังนี ้

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
ขัน้ตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.2  จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย   ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติโครงการ 
1.3  บันทึกความขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
1.4  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี ้
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดำเนินกิจกรรม ดังน้ี 
 

ขั้นที่ 1 บันทึกข้อความขออนุญาต 
          ดำเนินกิจกรรม/ลงนามคำสั่ง  
     พร้อมเอกสาร  
      - สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติโครงการฯ – สำเนาโครงการฯ  - คำสั่งดำเนินกิจกรรม  - กำหนดการ (ถ้ามี) 
ขั้นที่ 2 บันทึกข้อความยืมเงิน  
พร้อมเอกสาร ดังน้ี 
       - สำเนาบันทึกข้อความขออนุญาต ดำเนินกิจกรรม/ลงนามคำสั่ง 
       - สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติโครงการฯ - สำเนาโครงการฯ 
      - สำเนาคำสั่งดำเนินกิจกรรม  - กำหนดการ (ถ้ามี) - ประมาณการค่าใชจ้่าย 
ข้ันที่ 3 ดำเนินกิจกรรม 
         - บันทึกข้อความเชิญประชุม/อบรม  - ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ/แผนที่กำหนด 
ขั้นที่ 4 รายงานสรุปผล 
         - บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนด  (ผอ.เขต ลงนามแล้ว 
ให้สำเนาส่ง ผู้เสนอโครงการฯ ศน.วชิรดล) 
ขั้นที่ 5 บันทึกข้อความใช้คืนเงินยืม 
      พร้อมเอกสาร ดังน้ี   
         - รายงานผลการดำเนินงาน - เอกสารทั้งหมด ใน ข้ันที่ 2 
         - แบบบันทึกลงลายมือชื่อ(กรณีอบรม ประชุม )  - ใบเสร็จรับเงิน (ผู้รับจ้าง) 
         - บันทึกข้อความเชิญประชุม/อบรม 
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 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.2  ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี  หาค่าเฉล่ีย  ( x ) และ  
       ค่าร้อยละ ท้ังในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 117) 

  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
         3.3  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ร้อยละ โดยใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2547, หน้า 103) 
 
       ร้อยละ  =                                            X  100 
 
    2. ค่าเฉล่ียใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 57) 

x    =  
N

fx  

  เมือ่  x   แทน คะแนนเฉล่ีย 
        แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 
     fx  แทน ความถ่ีของคะแนนคูณคะแนนแต่ละตัว 
       แทน จำนวนผลรวม 

3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 
สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ นำสารสนเทศท่ีได้มา

ปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัเลขทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ 

จ านวนเตม็ของสิง่นัน้ 
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บทที่  4 
 

ผลการดำเนินการและวิเคราะหข์้อมูล 
 

  ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
   1. ผลการดำเนินการกิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย   
   โดยมกีิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต ผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้  
  1.1 ผลการดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต  
     การดำเนินการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต  ผลการดำเนินงาน พบว่า 
         1.บุคลการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16   
    2.บุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายหน้ารู้ และการประเมิน 
ITA จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 84.74   และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
      3.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการดำเนินการจัดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก  รายละเอียดดังตาราง 1  
 
ตาราง 1  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการจัดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการปอ้งกันการทุจริต  
 

  ข้อท่ี รายการ x  ระดับความคิดเห็น 
1 การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงาน 4.52 มากท่ีสุด 
2 องค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.55 มากท่ีสุด 
3 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.56 มากท่ีสุด 
4 ความเหมาะของระยะเวลา 4.20 มาก 
5 ความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.45 มาก 
6 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.40 มาก 
7 ความประทับใจในการจัดกิจกรรม 4.42 มาก 
8 ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 4.56 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.46 มาก 
 

  จากตาราง 1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต ประโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก  ( x  = 4.46)   
 
   1.2 ผลการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต้านทุจริต 
      พบว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งส้ิน 56 ช้ินงาน  และผลการตัดสินส่ือป้องกัน 
การทุจริต จำนวน 17 ผลงาน คิดเป็น ร้อยละ 30.35   ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 
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     1. ผลการตัดสินส่ือป้องกันการทุจริต ประเภท คำขวัญ   
                                     ภายใต้หัวข้อ “โกงไม่เอา เราไม่ทนต่อการทุจริต” 
    อันดับท่ี 1  นายจักรพงษ์  วงษาราช  โรงเรียนเซมิพิทยาคม 
                                       ผลงาน “ทุจริตเป็นภัยร้าย บ่อนทำลายประเทศชาติ   
                                                    สุจริตเป็นเหมือนการ์ด ป้องกันชาติให้พ้นภัย” 
    อันดับท่ี 2 นางสาวขวัญเรือน ปินตา   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
      ผลงาน “ยึดม่ันในความสุจริต  ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงแผ่นดิน” 
    อันดับท่ี 3 นางสาวศศิกานต์  แสนพ้อง   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
      ผลงาน “มีสัจธรรม มุ่งทำความดี คนไทยยุคนี้ ต้องไม่มีคอร์รับชัน” 
    อันดับท่ี 4 เด็กหญิงศวิตา  อินทรา   โรงเรียนกวนวันวิทยา 
      ผลงาน “พลังสุจริต  พิชิตกลโกง โจ่งแจ้งการกระทำ นำพาความเจริญ” 
    อันดับท่ี  5 เด็กหญิงสุชาวดี  นิลเนตร   โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 
      ผลงาน “สงครามดับชีวิต ทุจริตดับชาติ  
       คนโกงจะพินาศ เพราะราษฎร์จะไม่ทน” 
    อันดับท่ี 6 เด็กหญิงสีณีนาฎ  นิลเนตร   โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 
      ผลงาน “ประเทศม่ันคง  ดำรงความโปร่งใส  
       คนโกงจะหมดไป เพราไทยไม่เอาโกง” 
    2. ผลการตัดสินส่ือป้องกันการทุจริต ประเภท เรียงความ  
     ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างสุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” 
    อันดับท่ี 1 นางสาวพิยดา  โยธา    โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
    อันดับท่ี 2 นางสาวแพรวา  นาวิรัตน์  โรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ ์
    อันดับท่ี 3 นางสาววัลณิภา  ตะนุชน   โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 
    อันดับท่ี 4  เด็กหญิงกัญชพร  พันนารัตน์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 
    อันดับท่ี 5  นางสาวกชกร  บุญจันทร์  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
    อันดับท่ี 6  นางสาวศิริวัลย์  จีนเมือง  โรงเรียนเซิมพิทยาคม 
   3. ผลการตัดสินส่ือป้องกันการทุจริต ประเภท ภาพยนตร์ส้ัน  
     ภายใต้หัวข้อ “โกงไม่เอา  เราไม่ทุจริต” 
    อันดับท่ี 1   ทีมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์โปรดักช่ัน   ผลงาน “ซื้อความเก่ง” 
            1. นายอานันท์  โพชฌงค์ขันธ์ 
           2. นายอาทิตย์  ศรีบุญ 
           3. นายธนากร  สอนสำโรง 
    อันดับท่ี 2 ทีมโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร  ผลงาน “หล่อแล้วไง” 
           1.นางสาวศิวาพร  กรานเกตุ 
           2.เด็กชายอดิศร   หาระมาร 
           3.เด็กชายวรวิทย์  ตะติสุข 
    อันดับท่ี 3 ทีมอย่ามาตู่ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ผลงาน “ยังไม่สาย” 
           1.นางสาวลัดดาวัลย์  ทองใบ 
           2.นายธณวัฒน์  วิเศษสุนทร 
           3. นางสาวธัญญาพร  จำเริญดี 
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     ทีมโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ผลงาน “Best Spiker”  
              1.นายภูมณรินทร์  ทองคำ 
           2.นายชัยณรงค์  นนทธิ 
           3.นายพงศธร   แย้มศรี 
     ทีมโรงเรียนกวนวนัวิทยา ผลงาน “โกงต้องแชร์” 
           1.นางสาวเพชรงาม  แสงทอง 
              2. นางสาวอัปสรสวรรค์  จันทรเสนา 
            3. นางสาวอุไรวรรณ  วงหาจักษ์ 
 
   1.3 ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
     ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พบว่า สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้ดำเนินกิจกรรม ครบทุกกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดริมถนน
หน้าสำนักงานเขตพื้นท่ี ระยะทาง 1 กิโลเมตร , กิจกรรม 5 ส บริเวณห้องทำงาน, กิจกรรมดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบ,
กิจกรรมทำบุญในวันเข้าพรรษา และร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
   1.4 ผลการดำเนินงานการพัฒนาจิตคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
     1. การอบรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
“กิจกรรมพัฒนาจิต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ตอบรับเข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน จากผู้เข้ารับ
การอบรมท้ังส้ิน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
     2. การประเมนิผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ ส่วนมากมีความพึงพอใจ ในระดับ 5                  
อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.01 /ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ                
ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 30.56 /ในระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
2.26 และ ในระดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.17 
 
    2. ผลการดำเนินการกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประเมิน ITA  
     กิจกรรมย่อย คือ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT  
พบว่า การกล่ันกรองข้อมูล สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  
   ครั้งท่ี 1   
    1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ OIT (O1-O43) ตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ท้ังหมด 10 กลุ่มงาน 
    2. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (O1 – O33) มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน 16  
ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่ O9 O12 O13 O14 O16 O17 O18 O20 O21 O22 O23 O25 O29 O30 O31 O32 
จาก 33 ตัวชี้วัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 48.48 
    3. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (O34 - 43)  มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน 8 
ตัวชีว้ัดย่อย ได้แก่ O34 O35 O36 O39 O40 O41 O42 O43  จาก 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 

   ครั้งท่ี 2  



๓๙ 
 

    1. กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ OIT (O1-O43) ตัวชี้วัดท่ี 9 และ 10 ท้ังหมด 10 กลุ่มงาน 
    2. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (O1 – O33) มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ จำนวน 33 
ตัวชีว้ัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 100  
   3. ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (O34 - 43)  มีข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่  
จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

  3. ความพึงพอใจของบุคลกรต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 
   การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย จากการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ พบว่า โดยภาพรวมอยุ่ในระดับ 
มากท่ีสุด ( x = 4.66) รายละเอียดดังตาราง 2  
 

  ตาราง 2 ความพึงพอใจของบุคลกรต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 
ข้อท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x  การแปลผล 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)   
1 การเตรียมการโครงการฯ 4.68 มากท่ีสุด 
2 กิจกรรมย่อยมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 4.58 มากท่ีสุด 
3 เน้ือหาสาระที่กำหนดในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมชดัเจน 4.53 มากที่สุด 
4 ข้ันตอน/แนวทางการดำเนินกิจกรรมย่อยมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย 4.63 มากท่ีสุด 
5 คณะกรรมการดำเนินโครงการมคีวามรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอด เสนอแนะวิธีการ  

และให้ความช่วยเหลือ  
4.63 มากทีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการ (Process)   
6 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ อย่างเป็นระบบ  4.68 มากท่ีสุด 
7 กระบวนการในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมให้ท่านได้ดำเนินงานตามหน้าท่ี

รับผิดชอบ 
4.68 มากท่ีสุด 

8 กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของเขตพ้ืนที ่ 4.63 มากท่ีสุด 
9 เวลาท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม มีความเหมาะสม 4.68 มากที่สุด 
10 การใช้กลุ่มงานเป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม 4.58 มากทีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 มากท่ีสุด 
ด้านผลผลิต (Output)   
11 โครงการฯ ทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 4.68 มากท่ีสุด 
12 โครงการฯ ทำให้ท่านรู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม 4.74 มากทีสุด 
13 โครงการฯ ทำให้ท่านรู้จักวิธีการบริหารจัดการงานที่รับผดิชอบ เช่น การรายงาน

ผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ 
4.68 มากที่สุด 

14 โครงการฯ ทำให้ท่านรู้จักคำว่า สามัคคี มีวินัยและการให้บริการด้วยความเต็มใจ 4.74 มากท่ีสุด 
15 โครงการฯทำให้ท่านรู้ว่าการประเมิน ITA  มีความสำคัญต่อองค์กร 4.74 มากทีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.71 มากท่ีสุด 
ผลเฉลี่ยรวม 4.66 มากท่ีสุด 



๔๐ 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของบุคลกรต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.66) เมื่อพิจารณารายด้าน ผลปรากฏเป็นดังนี้ ด้านปจัจัยนำเข้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( x = 4.62) ด้านกระบวนการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.64 ) และ ด้านผลลัพธ์ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.71) 
 
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564  ได้ผลสรุปดังนี้  
  

สรุปผลการดำเนินการ  
 การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อ
ผู้บริหารท้ังส้ิน จำนวน 2 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ได้แก ่1) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย คือ อบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริต สร้างส่ือประชาสัมพันธ์  สร้างจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาจิต 2) กิจกรรมประเมิน ITA กิจกรรมย่อย 
ได้แก่ การประชุมพิจารณากล่ันกรองนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จำปีงบประมาณ 2564  สำเร็จลุล่วงด้วยดีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
  ผลการจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ส่งผลกระทบในทางท่ีดีขึ้น ได้แก่ 
  1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  พบว่า  
ผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  อยู่ในระดับ A คะแนน 89.39  ซึ่งสูงกว่าปี 
2561 ,2562 และ 2563   
  2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้วิธิปฏิบัติท่ีดี  ในการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ  
เรื่อง “แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)”  
   

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
  คณะผู้ดำเนินโครงการ ควรกำกับ ติดตาม นิเทศ ให้ความช่วยเหลือ ช้ีแนะ การให้ตัวอย่าง สร้างความ
เข้าใจ ให้ฝึกปฏิบัติ จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้ทุกกลุ่มงานได้มีส่วนร่วม พลังใจ พลังความคิด พลังการจัดการ  
พลังปญัญา และพลังปิติ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อำนวยความสะดวก ความสามัคคี และมีจิตบริการ  
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ภาคผนวก 
 

       - โครงการ  
   - คำส่ัง 
  - บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/ดำเนินโครงการ 

  - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ  
  - วิธีปฏิบัติท่ีดี 
  - ภาพประกอบ                  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
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คำสั่ง 
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บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/ดำเนินกิจกรรม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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วิธีปฏิบติัท่ีดี 
“แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)” 
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แนวทางการกำกับ ติดตาม นิเทศ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปีท่ีผ่านมา 

ตวัชีว้ดั 

พฒันา ปรบัปรุง แกไ้ข 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน/บกพรอ่ง 

 ส่งเสริม 

ก าหนดแนวทาง 

ประกาศมาตรการ 

ออกค าสั่งผูร้บัผิดชอบ 

อบรมพฒันา 

ก ากบั ติดตาม นิเทศ 

พิจารณากลั่นกรองขอ้มลู 

น าขอ้มลูเขา้ระบบประเมิน 

ประเมินผล 
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 ภาพประกอบ 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

  คณะที่ปรึกษา 
  1. ดร.กานนท์ แสนเภา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  2. นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  3. ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 
คณะทำงาน 
  1. นางชนานันท์  สุคันธา      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ศึกษานิเทศก์ 
  3. นางพรทิพา  นันตะสุข     ศึกษานิเทศก์ 
  4. นางสาวณัฐชนก  เนาวรังษี       ศึกษานิเทศก์ 
  5. นายกิตติรงค์  บุญคง      ศึกษานิเทศก์ 
  6. นายวชิรดล  คำศิริรักษ์     ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้เรียบเรียง/เขียน 
  นายวชิรดล  คำศิริรักษ์      ศึกษานิเทศก์ 


